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200 ÅRS JUBILÆUM
SYNG-MED KONCERT
STUDIEKREDS

I dødens bånd vor frelser lå,
for verdens synd hengivet,
men herlig kunne han opstå
og skænked mild os livet;
thi er hans folk nu sjæleglad
og takker Gud i allen stad
og synger for Jesus Kristus:
Halleluja!

Thi holder vi for livet fest,
som død har overvundet,
og priser kæmpen allerbedst,
som har den stærke bundet;
han sidder nu på ærens stol
og er for os den gyldne sol,
døds-natten hun er forgangen.
Halleluja!

Det var en tvekamp underfuld,
da liv og død de brødes,
og kredsen skreves under muld,
hvor riget var de dødes;
men livet fik dog overhånd,
så, fængslet i sit eget bånd,
til spot er nu døden blevet.
Halleluja!

Martin Luther 1524.
N.F.S. Grundtvig 1837.

Salmen har et dramatisk indhold: Vor
frelser Jesus Kristus, som repræsenterer
livet, er i tvekamp, i duel med døden.

Men Påskemorgen sker der noget: Jesus
får slidt sig fri af døden, han bliver levende igen og får døden ned med nakken, bastet og bundet. Og nu slipper den
aldrig mere fri.

Det går hårdt til: ”Liv og død de brødes”,
dvs. de to vældige magter i et menneskes
tilværelse er i brydekamp, de slås simpelthen, så det flyver om ørene på dem.
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Kampen bølger frem og tilbage: ”I dødens bånd vor frelser lå”. Det er Langfredag, hvor det er døden, der ligger øverst
og har fået bundet hænder og fødder på
livet, da Jesus dør på korset.

Versene er v. 1, 4 og 5 af Luthers salme ”I
dødens bånd vor frelser lå”, sådan som vi
har den i Salmebogen.

Døden slår sig stadig i tøjret: Den napper
og bider og slår om sig, og mange bliver
ramt og såret. Ja, det bliver vi alle. Men
der er en magt, der er stærkere:
Det er Guds magt.
Det er påskeevangeliet.
Birgitte Johannesen

Gudstjenester i
Fugleparken:
Torsdag 9. marts kl. 14.30
v. Birgitte Johannesen
Torsdag 23. marts kl. 14.30
v. Tom T. Daugaard
Torsdag 6. april kl. 14.30
v. Gunver B. Nielsen
Torsdag 20. april kl. 14.30
v. Birgitte Johannesen

Sognepræstens ferie:
17.-26. marts. Embedet passes af sognepræst Gunver B. Nielsen, Kvislemark, email gbn@km.dk og tlf. 27 20 41 24.
24.-26. maj. Embedet passes af sognepræst Tom T. Daugaard, Hårslev, e-mail
totd@km.-dk og tlf. 55 45 63 42.

Sangcafé:
i Fuglebjerg Præstegård torsdag 30. marts
kl. 9.30-11.00. Temaet
er Fra mørke til lys,
og Anders Juhl er vært.

Torsdag 4. maj kl. 14.30
v. Rikke M. Nielsen
Torsdag 18. maj kl. 14.30
v. Tom T. Daugaard

Hyggeeftermiddag
i Fuglebjerg Præstegård
tirsdag 14. marts kl. 14.00-16.00.
Georg Andersen, Arløse, kommer og fortæller, hvorfor og hvordan vejret har haft
betydning for hele hans arbejdsliv. Vi skal
høre om hans vejrstation og de tilhørende hjemmesider,
og hvad han ellers
beskæftiger sig med
for at holde hjernen
skarp.

Nytårsmusikgudstjenesten
i Fuglebjerg kirke.

Georg Andersen

Konfirmanddagen.
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Tystrup Kirkes mindste
klokke har 200 års
jubilæum i 2017
Tystrup kirke tirsdag 28. marts kl. 19.00.
Tystrup Kirkes mindste klokke har 200
års jubilæum i 2017 idet den støbtes af
klokkestøber J. C. & H. Gamst i 1817.
I den anledning holder organist og klokkenist ved Sct. Nicolai Kirke, Vejle, Erik
Kure foredrag med billeder og lyd i Tystrup kirke.
Aftenen indledes med en kort gudstjeneste kl. 19.00.
Erik Kure fortæller om klokkerne og
klokkestøberen samt lokale, nationale og
internationale forhold i kirken og det omgivende samfund i årene omkring 1817.
Han fortæller også om kirkens øvrige
klokkehistorie, om reformationens anliggende og rolle i forhold til klokkerne og
om klokker, der omstøbtes til kanoner.
I en pause midt i foredraget drikker vi
kaffe.

Husk møderne sidste torsdag i hver måned
fra kl. 10.00 til 12.00 i Præstegården,
Anne Marievej 1a i Fuglebjerg.
Hilsen Korshærskredsen
i Fuglebjerg
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Husk at aflevere lysestumper i våbenhuset! Lysestumperne bliver smeltet om og solgt.

Påskens
gudstjenester
Påskens gudstjenester afspejler dramaet
omkring Jesu lidelse, død og opstandelse.
Palmesøndag, 9. april
(Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel)
Fuglebjerg kirke kl. 10.30: Gudstjeneste,
hvor minikonfirmanderne medvirker.
Skærtorsdag, 13. april
(Jesus indstifter nadveren)
Fuglebjerg kirke kl. 10.30: Gudstjeneste.
Tystrup kirke kl. 17.00: Kort gudstjeneste
med altergang. Efter gudstjenesten samles
vi om et let, symbolsk måltid bestående af
lam, usyret brød, bitre urter og et glas vin.
Kirkesanger Nete Prahl-Lauersen synger.
Langfredag, 14. april
(Jesus bliver korsfæstet og dør)
Haldagerlille kirke kl. 10.30: Musikgudstjeneste, hvor tidl. kirkesanger ved Førslev
kirke Dorthe Larsen og Fuglebjerg Ungdomskor medvirker.
Påskedag, 16. april
(Jesus bliver levende igen)
Haldagerlille kirke kl. 9.00: Kort gudstjeneste uden altergang.

Studiekreds over Luther
og Reformationen
Seks sogne/præstegårde i provstiet lægger i 2017 hus til en studiekreds om Luther
og Reformationen. Det er gratis at deltage.
Man kan komme til dem alle, eller så mange man har tid og lyst til! Der vil være en
lille tekstsamling til studieaftnerne. Den
vil man kunne købe for 30 kr. af en af de
deltagende præster fra april måned.
Det er følgende datoer, tidspunktet er
19.00-21.00:
16. maj i Rønnebæk sognegård
Tema: Troens grundlag
– ved sognepræst Christine Pihl

Fuglebjerg kirke kl. 10.30: Festgudstjeneste,
hvor Fuglebjerg koret medvirker.

14. juni i Marvede sognegård
Tema: Frihed
– ved sognepræst Anne Gitte Forslund

2. Påskedag, 17. april
(Jesus viser sig for to disciple
efter sin opstandelse)
Tystrup kirke:
Gudstjeneste kl. 10.30

31. august i Snesere sognegård
Tema: Nadver
– ved sognepræst Ingrid Sofie Rosengren

15. august i Holsted sognegård
Tema: Viljen
– sognepræst Jesper Svendsen

14. september i Toksværd sognegård
Tema: Prædikenen
– ved sognepræst Sanne Grunnet
28. september i Fuglebjerg sognegård
Tema: Luthers salmer
– ved sognepræst Birgitte Johannesen
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SØNDAG
DEN 19.
MARTS
KL. 15.00

SYNG-MED KONCERT
for børn og barnlige sjæle

I Fuglebjerg kirke søndag d. 19. marts kl. 15.00
Denne eftermiddag står i børnesangenes tegn. Sammen skal vi lave fagter
og lege, mens vi synger nogle af de bedste, mest kendte og sjove børnesange. Sangene kendes bl.a. fra ”Åh Abe” albums og koncerter.

Ko m og

GRATIS

ADGANG

i r ke
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På glædeligt gensyn
Ole, Anders og Nete
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Ole Kert spiller kontrabas, Anders Juhl spiller på klaver og Nete PrahlLauersen, synger. Tag far, mor, søskende, bedsteforældre og venner med
og få en sjov eftermiddag sammen med os og
it e t e r n e i d
ti v
in
k
andre der synes at børnesange er fantastiske.
ta

Den nye belægning
og udsigtsbænken
ved Tystrup kirke.

Julekoncert
Marie Carmen Koppel fyldte
Tystrup kirke med en udsolgt
julekoncert.
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FORÅRSKONCERT
i Fuglebjerg kirke

Onsdag d. 31. maj kl. 19.00
Medvirkende:
Kirkesanger Nete Prahl-Lauersen,
Kirkens kor, organist Anders Juhl
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FUGLEBJERG MENIGHEDSRÅD & ANDERS JUHL
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Vel mødt til en hyggelig eftermiddag
med sang og musik.

ø

Vi slutter foråret og møder sommeren i
sang og musik, krydret med fællessang.
Korene præsenterer noget af det,
der er arbejdet med i årets løb.

Vores nyeste enhed, FamilieSpejderne, er
nu kommet godt fra start. Vi er nu klar til
at byde endnu flere børn og deres familier velkommen på Spejdergården, Falkevej 21 i Fuglebjerg.

Der er ingen tilmelding. Bare duk op på
Spejdergården. Vi nyder naturen, laver
aktiviteter og lidt mad sammen. Alle billederne er af vores FamilieSpejdere. Alle
møder er fra kl. 10-13.

FamilieSpejder er for ALLE børn under 7
år og deres forældre eller anden voksen.
Det kan være bedsteforældre, naboen,
onkler og tanter.

Forårets program:

Vi mødes lørdag eller søndag i den anden weekend i hver måned. Det koster
kun 400 kr pr. halvår for familier med ét
barn. Efterfølgende børn er til halv pris.
Søskende under 2 år er gratis.

www.fugleposten.dk
Vi mødes på
Spejdergården, Falkevej:
FamilieSpejder (børn under 7 år)
2. weekend i måneden 10-13
Smutter (piger 1.-3.kl):
mandage 16.30-18.00
Ulve (drenge 1.-3.kl):
onsdage 17.00-18.30

12. februar Lave udendørs musikvæg
11. marts

Insekthotel

9. april

Æsler og hvorfor hedder det
palmesøndag

13. maj

Vand og sæbebobler

11. juni

Vandkikkerter og fiskenet

NYT FRA SPEJDERNE

SPEJDER FOR ALLE

Junior (drenge i 4.kl)
tirsdage 18.00-19.30
Troppen (drenge 5.kl-17 år og piger 4.kl-17 år)
tirsdage 19.00-20.30/21.00
Mads Taters Klan (alle over 17 år)
1. søndag i måneden
Kontakt
De grønne pigespejdere: Annemette Andersen, 40 55 66 97
KFUM Spejderne: Karsten Juul Madsen, 26 74 34 45

Følg med i vores aktiviteter på facebook: Spejdere i Fuglebjerg
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Kirkelig Vejviser

Fuglebjerg Pastorat

FØDSEL/FADERSKAB: En fødsel
registreres på bagrund af jordemoderens
anmeldelse til sognepræsten i moderens
bopælssogn. Forældre, der ikke er gift,
og ønsker fælles forældremyndighed,
skal inden 14 dage efter barnets fødsel
indgive en digital omsorgs- og ansvarserklæring via www.borger.dk. For børn
af forældre, som ikke er gift, og som
ikke ønsker fælles forældremyndighed,
sker registreringen af faderskabet hos
Statsforvaltningen Sjælland. Det samme
gør sig gældende, hvis ikke omsorgs- og
ansvarserklæringen indgives inden for
14 dage efter barnets fødsel.

Sognepræst:
Birgitte Johannesen, Anne Marievej 1 A,
4250 Fuglebjerg, Tlf. 55 45 31 81, sbj@km.dk

DÅB/NAVNGIVNING: Et barn skal
have et navn, inden det er 6 måneder.
Skal barnet døbes, aftales dato og kirke
for dåben og dato og tidspunkt for dåbssamtale med sognepræsten. Der skal opgives 2-5 faddere (med navn og bopæl),
inkl. den, der bærer barnet. Skal barnet
navngives uden dåb, skal man indgive
en digital anmodning om navngivning af
barnet via www.borger.dk.
BEGRAVELSE/BISÆTTELSE: Der rettes henvendelse til sognepræsten for at
aftale tidspunkt og sted for bisættelse/
begravelse samt tidspunkt for samtale.
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VIELSE: Dato og kirke aftales med
sognepræsten. Inden vielse kan foretages, skal der foretages prøvelse hos de
borgerlige myndigheder(Rådhuset), som
udsteder en attest herom. Attesten må
ikke være mere end 4 måneder gammel
på vielsesdagen. Denne medbringes til
samtale hos præsten. Ønskes der navneændring i forbindelse med vielse, skal
der indgives en digital anmodning om
navneændring via www.borger.dk.

Fuglebjerg, Tystrup,
Haldagerlille menighedsråd
Menighedsrådformand:
Ole Kert
Lærkevej 9, 4250 Fuglebjerg
tlf. 55 45 38 25.
Kirkeværge, Fuglebjerg:
Otto Hansen
Vesterhavevej 154, 4736 Karrebæksminde
tlf. 30 31 79 20.
Kirkeværge, Tystrup og Haldagerlille:
Jens Palm
Næblerødvej 14, Haldagerlille, 4250 Fuglebjerg
tlf. 40 45 35 93.
Graver:
Thyge Brandt
Fuglebjerg. kirkegaard@c.dk
Træffes på kirkegårdens
tlf. 55 45 41 10, tirs.-fre. kl. 12-13.
Graver i Tystrup:
Bo Serop
E-mail: graver@tystrupkirke.dk, træffes på
kirkegårdens tlf. 51 54 22 50, kl. 8.00-15.00.
I postkassen ved graverhuset kan der lægges
meddelelser til graveren.
Graver i Haldagerlille:
Henvendelse til kirkeværgen
Regnskabsfører for Fuglebjerg:
Flemming Carlson
Benediktevej 10, 4250 Fuglebjerg
tlf. 55 45 40 71.
www.fuglebjergkirke.dk
www.tystrupkirke.dk
www.haldagerlillekirke.dk
Bladudvalget: Torben Jannerup (ansv.),
Marianne Jessen, Birgitte Johannesen og
Dorthe Friis Hansen.
Stof til næste nummer af kirkebladet
indleveres senest den 20. april 2017:
Torben Jannerup, e-mail: tj@jannerup.dk
Organist ved de tre kirker: Anders Juhl,
Abrikosvej 8, 4700 Næstved, tlf 60 94 77 45,
e-mail: organistandersjuhl@gmail.com
Kirkens personale har fri om mandagen.

Fuglebjerg Missionshus
MARTS-APRIL-MAJ 2017
To. 09.03.17 Eftermiddagssamvær v/past. emer. Michael Foersom, Sorø.
Emne: ”Jeppe Aakjær – et moderne menneske i en moderne tid”.
Kl. 14.30.
To. 14.03.17

Sømandsmissionen møde v/miss. Jørgen Erik Larsen, Sorø.
Kl. 14.30.

Lø. 18.03.17

Grænseforeningen Vestsjælland kredskursus i Fuglebjerg
Missionshus kl. 09.30. Morgenkaffe. Frokost. Eftermidd. kaffe.
Talere: Chefredaktør Jørgen Møllekær, Flensborg Avis.
Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen.
Sognepræst Kristian Østergaard, Sorø. Alle er velkomne.
Tilmelding nødvendig senest 11. marts til Erling Nielsen,
tlf. 55453583.

To. 20.04.17 Grænseforeningen for Fuglebjerg og Hyllested årsmøde og
generalforsamling. Spisning kl. 18.30. Der vises lysbilleder
fra Sydslesvig. Tilmelding nødvendig senest 11. april til Erling
Nielsen, tlf. 55453583.
Ti. 09.05.17

Sømandsmissionen sæsonafslutning. Kl. 14.30.

Ti. 16.05.17

Eftermiddagssamvær v/past. emer. Dorthe Friis Hansen,
Fuglebjerg. Emne: ”Dansk kristendom 2017”. Kl. 14.30.

To. 18.05.17

Grænseforeningen Vestsjælland årsmøde og generalforsamling i
”Værkerne”, Frederiksvej 17, Sorø. Kl. 18.00. Smørrebrød og
hyggeligt samvær. Taler: fhv. direktør i Grænseforeningen Niels
Henriksen, Sorø. Emne: ”En gammel løve krydser sit spor”.
Tilmelding nødvendig senest 10. maj til Erling Nielsen,
tlf. 55453583.

Lø. 20.05.17 Folkekirkens Mission Næstved Provsti forårsmøde. Nærmere
oplysning om tid og sted hos Erling Nielsen, tlf. 55453583.
Foredrag. Spisning. Lotteri. Kaffebord.
Tilmelding nødvendig senest 12. maj til Erling Nielsen.
Ti. 23.05.17

Fuglebjerg Missionshus årsmøde og generalforsamling.

Hvor intet andet er nævnt, begynder møderne kl. 19.30.
Yderligere oplysninger samt aftale om kørsel fås ved henvendelse til
Indre Missions Samfunds formand Erling Nielsen, Tværvej 7, 4250 Fuglebjerg,
tlf. 55 45 35 83.
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Dato

Søndagens navn

Fuglebjerg

Tystrup

Haldagerlille

Marts 2017
1.s. i fasten

12-03

2.s. i fasten

19-03

3.s. i fasten

26-03

Midfaste

28-03

Tirsdag

10.30
10.30
15.00

9.00

(Børnekoncert)

(Gunver B. Nielsen)

9.00
(Gunver B. Nielsen)

19.00
(Gudstjeneste og
foredrag)

April 2017
02-04

Mariæ Bebudelse

10.30

09-04

Palmesøndag

(Minikonfirmanderne
medvirker)

13-04

Skærtorsdag

10.30

14-04

Langfredag

16-04

Påskedag

17-04

2. Påskedag

23-04

1.s.e. påske

30-04

2.s.e. påske

10.30

17.00
(med påskemåltid)

10.30
(Musikgudstjeneste)

10.30

9.00
10.30

10.30
10.30

Maj 2017
07-05

3.s.e. påske

12-05

Bededag

13-05

Lørdag

14-05

4.s.e. påske

21-05

5.s.e. påske

25-05

Kristi Himmelfart

28-05

6.s.e. påske

31-05

Onsdag

9.00 og 11.00
(Konfirmation)

10.30
11.00
(Gudstjeneste med dåb)

10.30
(Konfirmation)

10.30
(Konfirmation)

9.00
(Tom T. Daugaard)

10.30
19.00
(Forårskoncert)

Kirkebilen køres af Arnes Taxi, tlf. 20 12 62 18.
Bilen skal bestilles senest kl. 18.00 dagen før, den ønskes benyttet.

05-03

